20.10.2016
www.riihimaenvoimistelujaliikunta.fi

Riihimäen Voimistelu ja Liikunta ry:n logo ja
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Riihimäen Naisvoimistelijat -niminen yhdistys perustettiin 31.1.1921. Perustamiskokouksessa
puheenjohtajana oli opettajatar Iida Aittola ja sihteerinä rautatievirkailija Hellä Vieriö, jäseniksi
liittyi 16 henkilöä.
Seuran oma lippu oli ensi kerran esillä Helsingin kansainvälisillä Naisvoimistelujuhlilla 27.-30.6.1929
v.1959 seura sai uuden lipun, jonka suunnitteli Nanny Still ja ompeli Annikki Vuori. Tangon kärkenä
oli SNLL:n tunnus.
Seuran oma logo otettiin käyttöön v.1976
v.1994 SNLL (Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto ry) nimi muuttui SVoLiksi (Suomen Voimistelu
ja Liikunta ry)
o SVoLi syntyi 1994. Liitot palasivat juurilleen: SNLL, FSG, TUL:n naistoimikunta ja rytmisen
kilpavoimistelun jaostot yhtyivät. Yhdentymisneuvottelujen alusta mukana ollut Suomen
Voimisteluliitto vetäytyi loppusuoralla. Uusi SVoLi jatkoi entistä kilpailupainotteisempana,
mutta myös kuntoliikuntaa kehittäen. Suomalainen naisliikunta vietti 100-vuotisjuhliaan
uudessa olomuodossaan SVoLina 1996. Seuratoiminnan kehittämiseksi suunniteltu SVoLi
2000 -ohjelma käynnistyi 1997. (lähde: http://www.voimistelu.fi/fi/Liitto/Historiaa)
v. 1995 Riihimäen Naisvoimistelijat ry (RiNV) muutti nimensä Riihimäen Voimistelu ja Liikunta ry:ksi
(epävirallisemmin RiVoLi) samalla otettiin käyttöön seuran uusi tunnus ja logo “voimistelija voimistelunauha ja pallo”. Tunnuksen suunnitteli Minna Kurki. Seuran vuosikokous hyväksyi
nimimuutoksen 15.2.1995. Seuran nimimuutoksen taustalla oli keskusjärjestön (SVoLi) tekemä
nimi- ja logomuutos vuonna 1994.
o SVL:n viimeinen puheenjohtaja Erkki Vuori ja "vanhan" SVoLi:n puheenjohtaja Kirsti
Partanen veivät lopulta yhdentymishankkeen päätökseen. Aloite yhteisen liiton
perustamiseen tuli SVL:n vuoden 2002 syyskokoukselta. Neuvottelut käynnistyivät keväällä
2003 SVoLi:n saatua kevätkokoukseltaan neuvotteluvaltuudet. Syksyllä 2003 hankkeen
selvitysmieheksi tuli opetusministeriön neuvotteleva virkamies Timo Haukilahti. SVL
purettiin ja uusi Suomen Voimisteluliitto Svoli näki tiukkojen neuvottelujen jälkeen
päivänvalon 13.11.2004. Toiminta alkoi täysipainoisesti vuoden 2005 alusta. (lähde:
http://www.voimistelu.fi/fi/Liitto/Historiaa)
95-Juhlavuoden logon uudisti ja toteutti Juho Taipale, logo otettiin käyttöön tammikuussa 2016.

Riihimäen Naisvoimistelijat ry sai uuden lipun vuonna 1959. Lipun suunnitteli lasitaiteilija Nanny
Still ja sen ompeli Annikki Vuori. Puna-valkoisen lipun vasemmassa yläkulmassa on Riihimäen
vaakuna ja keskellä keltainen kirjainlyhenne RNV.

Riihimäen Naisvoimistelijat ry:n logo (RiNV) otettiin käyttöön 1976.

Riihimäen Voimistelu ja Liikunta ry:n tunnus ja logo uudistui 3.1.1995. Tunnus esittää voimistelevaa
hahmoa, ja samalla voimistelupalloa ja -nauhaa. Tunnuksen on suunnitellut Minna Kurki.

Riihimäen Voimistelu ja Liikunta ry:n 95. Juhlavuoden logon suunnitteli ja toteutti Juho Taipale.
Juhlavuoden numerot 95 yhdistettiin seuran tunnukseen. Seuran tunnus – voimisteleva hahmo – uudistui
samalla ja sai kolmiulotteisen muodon.

